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Harul mântuitor - un sprijin puternic pentru viaţa de credinţă 
Tit 2.9-15 

 

Introducere: 
 

 Dumnezeu ne cere perseverenţă până la capăt în viaţa de credinţă. Dar noi întrebăm uneori: ce 
rost are viaţa de sfinţenie? De ce să-mi duc măntuirea până la capăt cu frică şi cu cutremur? 

 Dumnezeu ne invită să mergem pe drumul crucii şi ne pune un „jug pe grumaz” (Plângerile lui 
Ieremia 3:26-40). Noi întrebăm deseori: de ce să-l port? De ce să nu-mi scutur ” jugul” de pe 
umeri? 

 Dumnezeu ne oferă pentru a persevera pe calea credinţei „un har şi mai mare”: Iacov 4:4-6. 
Care este acela? Ce spune textul? 

 
1. Avem Harul să fi cunoscut pe Dumnezeu Mântuitorul şi Mântuirea lui Dumnezeu. 

Avem Harul să ştim exact ce trebuie să facem, cum trebuie să trăim şi de ce să trăim 
în acest fel. 

a. Duhul Sfânt ne explică prin intermediul sfaturilor date de Pavel celei mai defavorizate 
categorii sociale - sclavii, ce şi cum să trăim: „o desăvârşită credincioşie” şi ne şi explică şi 
de ce - ca să facem „în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru” 

b. Practic, harul constă în faptul că acest Har şi mai mare, harul mântuitor, ne învaţă (ne 
ucenicizează) de-a lungul vieţii să trăim cu: 

 Cumpătare (relaţiile cu noi înşine) 
 Dreptate (relaţia cu aproapele şi cu orice autoritate)  
 Evlavie (devotament şi pasiune pentru Dumnezeu) 

 
2. Avem Harul să ştim pentru ce merită să trăim:  

a. Pentru că avem o nădejde fericită  
b. Pentru că aşteptăm „arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” 

Poţi testa realitatea aşteptării lui Hristos punându-ţi trei întrebări: 
 Îmi întorc frecvent mintea la adevărul revenirii lui Hristos? 
 Când mintea se reîntoarce la acest adevăr, vrea inima mea asta? Am dorinţa să-L văd? 
 Mă rog pentru venirea Lui „Vino, Doamne Isuse!”? 

Dacă nu poţi răspunde cum trebuie la aceste întrebări, atunci explicaţia poate fi: 
 Este posibil să fi avut încredere în Hristos ca Mântuitor personal și Domn, dar nu ai fost 

încă bine învățat despre a doua venire, și ignoranța împiedică așteptarea vie a inimii tale 
şi a rugăciunii tale pentru asta. 

 Este posibil să fi avut încredere în Hristos ca Mântuitor și Domn, dar ai păstrat acest 
adevăr doar în minte. Ai crescut rece şi distant și nu ai simțit/înţeles că Hristos este 
prețios prin ce este EL, ci L-ai văzut doar ca pe Unul care îţi împlineşte toate dorințele pe 
care le simţi - ai părăsit dragostea dintâi. 

 Este posibil să nu-L fi recunoscut pe Hristos ca Domn niciodată - şi atunci ai nevoie 
disperată de o a doua naștere. 

 
3. Avem Harul să aparţinem exact cui trebuie: 

a. Unuia care ne iubeşte cu adevărat - „S-a dat pe Sine pentru noi” 
b. Unuia care ne-a cumpărat din nou ca să fim sfinţi şi curaţi în ochii Lui - când El va judeca 

lumea, atunci vom vedea ce Har am avut prin aceasta. 
c. Avem Harul să fim norodul Lui - un norod plin de râvnă pentru fapte bune.... o aplecare, o 

căutare, un rod, un caracter, pescari de oameni - vezi vitejii lui David!! Să luptăm 
împreună cu EL dar în carul Lui de biruinţă. Şi când ne este greu, să fim siguri că nu 
suntem singuri!! 

 

Încheiere:  
 Să preţuim acest har! Să rămânem în acest har! Să creştem în acest har! 


